
Zápis rodičů z třídních schůzek
(Průběh  schůzky,  připomínky  rodičů  k  učitelům,  vedení  školy,  jídelně,  ….  podněty  k
projednání Školské radě).

termín konání: 23. 5. 2019 třídní učitel/ka: třída: 
 

1. Výuka ve třídě 8.B od 1. 6. 2019 - Výuku Čj přebírá p. uč. Hačecká, TU – p. uč. Hricz 
2. Informace ke škole v přírodě 17. - 21. 6. 2019 
• Odjezd a příjezd  - škola - autobus, plánovaný čas 9.00 17.6., 10.30 - 11.00 21.6. ze Špin. 

Mlýna, u školy si myslím do 13.00, autobus nemůže vyjet až k chatě, batohy nám 
odvezou, děti dojdou. Budeme chodit, sportovat. 

• S sebou - viz seznam, určitě dobré boty, nepromokavou bundu či pláštěnku, šátek, výtv. 
potřeby - nůžky, lepidlo, štětec, barvy – lze vzít z VV, různé společenské hry, plavky. 

• Pokud by někdo věnoval něco na odměny - předměty či dobroty - prosím napište mi do 
7.6. 2019 – o co se jedná, aby bylo možné smysluplně dokoupit. Zabalit prosím do tašky, 
převezmeme si na místě. 

• Vyplněné zdrav. karty (originály) odevzdávat pí uč. Hačecké od 10. do 14.6. 2019, 
po ŠvP opět vrátím. 

• Ostatní  - prohlášení zák. zástupce s bezinfekčností, podrobně popsané léky u autobusu 
17.6., kartičku pojišťovny či její kopii s sebou, budou ji mít žáci u sebe. 

• Zdravotník - pan učitel Jiří Havel. 
• Komu se dělá špatně v autobusu, léky na cestu tam i zpět s sebou - vzít si je včas před 

jízdou tam, zpět vydá zdravotník. 
3. Výuka M a Čj  v 9. třídách ve školním roce 2019/2020 - nedojde ke změně vyučujících 

• V obou předmětech budou zařazeny ve výuce aktivity podporující přípravu na 
přijímací zkoušky, zakoupení prac. sešitů naklad. Taktik Přijímací zkoušky - 
prodávají jako komplet Ma + ČJ - letos cena 299,-, při odběru 15 ks a více 249,-. 

• Na začátku 2. pololetí - posílení výuky M a Čj - zvažujeme výjezd - blízko Prahy, po-
pá, učení se v blocích 90 minut – Ma, Čj, příp. Aj, příprava na zátěž. situaci přij. zk.  

4. Akce osmáků na konci školního roku: 
• 13.6. 16:15 – 18:00 – program pro budoucí prvňáčky v rámci třídní schůzky 
• 27.6. Organizace plesu + 28. 6. organizace slavnostního oběda - časy budou upřesněny

- 27.6. prosíme děti vyzvednout cca ve 23.30 hodin. 
• Prosba na rodiče - služba u vchodu – kontrola / prodej vstupenek na ples 
• Dort - každoročně zařizují 8. třídy - cenově cca 150,- na žáka. Ví někdo o vhodném a 

šikovném cukráři, který by upekl? 
5. Zahájení školního roku 2019 /2020 - 2. září 2019, sraz v 7:15 hodin - slavnostní uvítání 
prvňáčků. Příprava v pátek 30. 8. od 9 nebo 13 hodin (upřesníme v červnu). 
 



Podněty k projednání ve Školské radě:

……………………..        ……………………      ……………………       ……………….….
     zapisovatel/ka                  třídní učitel/ka                vedení školy                   Školská rada
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